
 
ខេមបូចាស្នើឲ្យមានវិធានការច្បា្ល់ា្ច់្បំស ោះមន្រនតីដែលស្វើទកុ្ខបុកសមនញ និង

រារាងំការងាររប្អ់្នកសារព័ត៌មាន 

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ៦ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២១ — ពែមបូចាពោកោា យយ៉ា ងខ្ល ងំខែលអ្នកោរេ័ត៌មានេីររូបពទៀត
បានរងនូវការគំរាមកំខែង និងបំភិ្តបំភ័្យកនុងពេលេួកគាត់ចុុះយកេ័ត៌មានេីករណីជពមាល ុះែីធ្លីព្េលាន
យនតព ុះអ្នតរជាតិងមកីនុងពែតតកណ្ដា ល។ 

កាលេីពមា៉ា ង៣:៣០នាទីរព ៀល ថ្ងៃទី៤ ខែកញ្ញា  ឆ្ន  ំ ២០២១ ពលាក េក ែឺយ អ្នក ត់ការពៅោរ
េ័ត៌មាន ំពេងព្បជាធិ្បពតយយ(វ.ីអូ្.ឌី.) បានចុុះពៅយកេ័ត៌មានពៅកខនលងមានជពមាល ុះែីធ្លីកនុងតំបន់
ព្េលានយនតព ុះអ្នតរជាតិងមី  ថិតកនុងភូ្មិកំេង់តាេុង ឃុបឹំងែាង ព្ ុកកណ្ដត ល ទឹង ពែតតកណ្ដត ល 
ខែលពៅទីពនាុះព្កុមព្បជាេលរែឋបានពធ្វី ននិ ទីោរេ័ត៌មានព ល្ីយតបនឹងលិែិតជូនែំណឹងរប ់រែឋបាល
ពែតតកណ្ដត ល តីេីការបិទទ្វវ រទឹក និងកាយផ្តត ច់ផ្លូវទំនប់៥៤ខែល ថិតពៅកនុងភូ្មិកំេង់តាេុង។ 

ពលាក េក ែឺយ បានពរៀបរាប់ព្បាប់ពែមបូចាថា ពព្កាយពេលពលាកពៅែល់កខនលងពធ្វី ននិ ីទកាខ តរប ់
ព្បជាេលរែឋព្បមាណ១០នាទីព្ោប់ខតមានអាជ្ញា ធ្រព លៀកពាក់ ុីវលិថ្ែកាន់អាយកូម បានមកងតរូបគាត់ 
និងងតម៉ាូតូរប ់គាត់។ ពេលពនាុះពលាកក៏បនតពធ្វីការ មាា   និង ួរនាពំ្បជាេលរែឋជាធ្មមតា។ លុុះពៅ
ពេលពលាក មាា  ន៍ចប់ពៅពមា៉ា ងព្បមាណជា៥:០០លាៃ ច ពលាកក៏ពធ្វីែំពណីរចាកពចញេីកខនលង ននិ ីទ
ោរេ័ត៌មានព្តេប់មកផ្ទុះវញិ ព្ោប់ខតមានមនុ សេីរនាក់ព លៀកពាក់ ុីវលិជិុះម៉ាូតូមួយពព្គឿងោល កពលែ
រែឋបានពបីកតាមរូបពលាកេីពព្កាយ។ ពៅពេលពនាុះពលាក ែឺយ ក៏បានទទួលទូរ េទេីព្បជាេលរែឋខែល
បានព្បាប់ពលាកថា កមាល ងំ មតថកិចចអាជាា ធ្របានជិុះម៉ាូតូតាមេីពព្កាយរូបពលាកពែយី ពេលពនាុះពទីប
ពលាកែឹងថាជាម៉ាូតូរប ់អាជាា ធ្រ ពែយីពលាកក៏បានបខនថមពលបឿនម៉ាូតូរប ់ពលាកពៅមុែ ព្ោប់ខតម៉ាូតូ
ពនាុះក៏បខនថមពលបឿនតាមខែរ និងពោយមាននិយយអាយកូមផ្ង។ ពៅពេលពនាុះពលាក េក ែឺយ គិតថា
អាចនឹងមានកមាល ងំ មតថកិចចោទ ក់ឃាត់ពលាកពៅខ្ងមុែពទៀតមិនខ្ន។ គិតកនុងចិតតមិនទ្វន់ចប់ផ្ង 
ពលាកក៏ពឃញីមាន មតថកិចចពាក់ឯក ណ្ដឋ ននគរបាល ព្បខែល៥នាក់បានពចញមកោទ ក់ឃាត់ម៉ាូតូ
រប ់ពលាកពៅមុែផ្លូវ ទំនងជាចង់ចាប់រូបពលាកបងខំឲ្យពលាកលុបពចាលនូវវពីែអូ្ និងរូបខែលពលាកបាន
ងត និង មាា  ព្បជាេលរែឋ ប៉ាុខនតពលាកមិនព្េមឈប់ពទ ពោយពបតជាា ចិតតថានឹងរកាវពីែអូ្ និង េ័ត៌មាន
ខែលពលាកបាន មាា  ន៍ព្បជាេលរែឋពនាុះយកពៅផ្សេវផ្ាយ ។ ពលាកក៏បានែំព្បឹងពបីកពគចេីការោទ ក់



 
ឃាត់រប ់មន្រនតីនគរបាលទ្វងំពនាុះព្េមទ្វងំបានបខនថមពលបឿនម៉ាូតូរប ់ពលាកឱ្យកាន់ខតពលឿនខងមពទៀត។ 
ពលាកបខនថមថា ពៅពេលពនាុះពលាកពឃញីបុរ េីរនាក់ខែលជិុះម៉ាូតូោល កពលែរែឋពែញតាមពលាកេីពព្កាយ
បានឈប់ ពែយីែូរម៉ាូតូងមី និងបនតពែញតាមរូបពលាកពទៀត ពោយបានខព្ កព្បាប់ឲ្យពលាកឈប់និង
បញ្ញា ក់ថា េួកពគគឺជាមន្រនតីប៉ាូលី ។ ពលាក េក ែឺយ បនតថា ពព្កាយេីជិុះម៉ាូតូពែញតាមេីពព្កាយរូបពលាក
អ្ ់រយៈចមាៃ យព្បមាណ៥០០ខម៉ាព្តពែយីពលាកពៅខតមិនព្េមឈប់ មន្រនតីប៉ាូលី ទ្វងំេីរនាក់ពនាុះក៏ឈប់
ពែញតាមរូបពលាក ពែយីពលាកក៏បានបនតែំពណីរែូតព្តេប់មកផ្ទុះវញិពោយ ុវតថិភាេ។    

ពលាក េក ែឺយ មានព្បោ ន៍ថា ៖ “ ថិតពៅកនុងពែតុការណ៍ពនុះ ែាុ ំមានអារមមណ៍ភ័្យតក់ លុតជាខ្ល ងំ 
មា៉ាងគិតោត យរូបនិងេ័ត៌មានខែលែំ មាា  ន៍បានខ្ល ចអាជាា ធ្របងខំឲ្យលុបពចាល មា៉ាងខ្ល ចពេលេកួ
គាត់ចាប់បាននឹងព្តវូពគវាយពធ្វីបាបពោយអំ្ពេីែងិា” ។ ពលាកបនតថា ៖ “ការខែលអាជាា ធ្រប៉ាូលី ពបីកម៉ាូតូ
ពែញតាមចាប់ែាុ ំពនុះ គឺជា កមមភាេមយួខែលបង្ហា ញេីការពធ្វីទុកខបុកពមនញ និងរារាងំែល់អ្នកោរេ័ត៌មាន 
និងចង់បំបាក់ោម រតីអ្នកោរេ័ត៌មាន ខែលចុុះពៅងតរបូ និងយកេ័ត៌មានខតមាន ក់ឯងែូចករណីរូបែាុ ំពនុះជា
ពែីម” ។ 

អ្នកោរេ័ត៌មានមួយរូបពទៀតព ម្ ុះ លួ  ព ង ចាង វ ងការផ្ាយទូរទ សន៍អ្នឡាញ LSN ខែលបាន
ចុុះពៅយកេ័ត៌មានពៅទីតាងំ ននិ ីទោរេ័ត៌មានពនាុះខែរ មានព្បោ ន៍ព្បាប់ពែមបូចាថា ពលាកបាន
ទទួលែំណឹងជាមុនថា កមាល ងំ មតថកិចចខែលព្តូវបានោក់េព្ង្ហយពៅទីកខនលងព្បជាេលរែឋពធ្វី ននិ ីទ
ោរេ័ត៌មានពនាុះ មានគពព្មាងការចាប់រូបពលាក ។ ពលាកបានបញ្ញា ក់ព្បាប់ថា  ពៅពវលាពមា៉ា ងព្បមាណ៣
រព ៀលថ្ងៃទី៤ ខែកញ្ញា  មុនពេលព្បជាេលរែឋពធ្វី ននិ ីទកាខ ត តំណ្ដងេលរែឋបានទូរ េទព្បាប់ពលាក 
មិនឲ្យពៅចូលរមួយកេ័ត៌មានកនុង ននិ ីទោរេ័ត៌មានពនាុះពទ ពព្ពាុះមានកមាល ងំ មតថកិចចចល័តពព្ចីនពៅ
តាមផ្លូវ និងកខនលងពធ្វី ននិ ីទកាខ ត ពែីមបរីង់ចាឃំាល ពំមីលអ្នកោរេ័ត៌មាន និងរារាងំមិនឲ្យយកេ័ត៌មាន 
ពៅផ្ាយ។ ពព្កាយេីទទួលបានែំណឹងពនុះ រូបពលាក និងព្កុមការង្ហរក៏បងខំចិតតផ្តា កការចុុះយកេ័ត៌មាន
ពនុះ ខតព្ោប់ខតទទួលែំណឹងថា ពែតុការណ៍ពនុះបានពកីតពេងីពលីរូបពលាក េក ែឺយ ពៅវញិ។ 

នាយកព្បតិបតតសិមាគម មព័នធអ្នកោរេ័ត៌មានកមពុជា (ពែមបូចា) ពលាក ណុប វ ីមានព្បោ ន៍ថា ៖ 
“ការរារាងំ ការគំរាមកំខែងតាមរយៈរូបភាេពផ្សងៗមកពលីអ្នកោរេ័ត៌មាន ពធ្វីឲ្យប៉ាុះពាល់យ៉ា ងធ្ៃន់ធ្ៃរមក



 
ពលីព រភីាេរប ់អ្នកោរេ័ត៌មាន ោថ នភាេព រភីាេបពចចញមតិពៅកនុងព្បពទ កមពុជា និងប៉ាុះពាល់
ធ្ៃន់ធ្ៃរពៅែល់ ិទធិទទលួបានេ័ត៌មានរប ់អ្នកោរេ័ត៌មាន និងរប ់ព្បជាេលរែឋទូពៅ” ។  

ចាប់តាងំេីខែមករា ែល់ពែីមខែកញ្ញា  ឆ្ន  ំ២០២១ពនុះ ពែមបូចាបានកត់ព្តាករណីពបៀតពបៀនមកពលីអ្នក
ោរេ័ត៌មានចំនួន៣៨ករណី ខែលពកីតមានពលីអ្នកោរេ័ត៌មានចំនួន៥៦នាក់ (កនុងពនាុះមានន្រ តីចំនួន៤
នាក់) ខែលភាគពព្ចីនជាករណីចាប់ឃុែំលួន និងការពព្បីអំ្ពេីែងិា ។  

ពែមបូចាទទូចឲ្យមន្រនតីថាន ក់ពលីថ្នព្ក ួងជំនាញរប ់ មតថកិចចរមួមានព្ក ួងម ថ្ផ្ទជាដ ើម ខណនាពំៅ
ែល់មន្រនតីពៅតាមមូលោឋ នរប ់ែលួនពែីមបឲី្យេួកគាត់បានយល់ែឹងអំ្េីតួនាទីភារកិចចរប ់អ្នកោរេ័ត៌មាន 
ពគាលការណ៍ ិទធ ិ និងព រភីាេរប ់អ្នកោរេ័ត៌មាន ពែយីនិងពគាលការណ៍ចាប់ពាក់េ័នធនានាខែល
គាទំ្រែល់អ្នកោរេ័ត៌មានកនុងការអ្នុវតតតួនាទីភារកិចចរប ់ែលួន ពែយីបចច ប់នូវការពបៀតពបៀនទ្វងំឡាយ
ែូចកនុងរូបភាេថ្នការបំភិ្តបំភ័្យ និងគំរាមកំខែងមកពលីអ្នកោរេ័ត៌មានវអូី្ឌី និងអ្នកោរេ័ត៌មាន
ទូរទ សន៍អ្នឡាញ LSN ពនុះបនតពទៀត ។ ដេមបូចាក៏ររូចឱ្យសមត្ថកិចចទ្កសួងមហាផ្ទៃទ្ាវទ្ជ្ញវរក
សមត្ថកិចចដ លបានរារា ាំង និងបងករូបភាពគំរាមកាំដែង បាំភិត្បាំភ័យអ្នការព័ត៌្មាន យកមកអ្ប់រ ាំដែនាំឲ្យ
េួកពគឈប់ព្បេឹតតសកមមភាពែុ ចាប់ទាំងអ្ស់ពនាុះពទៀត៕  

 

 ព្មាប់េ័ត៌មានបខនថម  ូមទ្វក់ទង៖ 
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០១២ ៥១៩ ២៦១  
ed@camboja.net  

ពលាក ែុមី ែពទៀត  
មន្រនតីព្គប់ព្គងកមមវធីិ្ព្ោវព្ជាវ និង ត  ូមតិ  
០១៦ ៥៧៥ ៧១៣  
khortieth.him@camboja.net  

 

 

 


